
Jeśli chodzi o ewentualne uzasadnienie tego uchybienia, należy 
zwrócić uwagę, że Niemcy nie podniosły w toku postępowania 
poprzedzającego wniesienie skargi żadnego nadrzędnego 
względu interesu publicznego, który mógłby stanowić uzasad
nienie kwestionowanego reżimu podatkowego. 

( 1 ) Dyrektywa Rady 90/436/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie 
wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku 
spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkow
skich (Dz.U. L 225, s. 6). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
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First Tier Tribunal (Tax Chamber). 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: British Sky Broadcasting Group plc. 

Strona pozwana: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue 
& Customs. 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy set-top box o specyfikacji Sky+ set top box model DRX 
280 należy zaklasyfikować do podpozycji 8528 71 13 
zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1214/2007 z dnia 
20 września 2007 r ( 1 ), zmieniającym załącznik I do rozpo
rządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, niezależnie od not 
wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej, przyjętych 
przez Komisję w dniu 7 maja 2008 r. (2008/C 112/03), 
dotyczących podpozycji 8521 90 00 i podpozycji 
8528 71 13? 

2) Czy art. 12 ust. 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny ( 2 ), w brzmieniu po zmianach, 
zobowiązuje krajowe władze celne do wydawania wiążących 
informacji taryfowych, które zgodne są z notami wyjaśnia
jącymi do Nomenklatury Scalonej, dopóki te noty wyjaśnia
jące nie zostaną uznane za sprzeczne z właściwymi przepi
sami Nomenklatury Scalonej, w tym z regułami ogólnymi 

interpretacji Nomenklatury Scalonej, czy też krajowe władze 
celne mogą wyrazić swój własny pogląd i nie brać pod 
uwagę noty wyjaśniającej, w przypadku, gdy uznają, że 
jest ona sprzeczna z Nomenklaturą Scaloną? 

3) W przypadku, gdy set-top box o specyfikacji Sky+ set top 
box model DRX 280 należy zaklasyfikować do podpozycji 
8521 90 00, czy zastosowanie pozytywnej stawki celnej 
będzie sprzeczne z prawem wspólnotowym ze względu na 
naruszenie zobowiązań Wspólnoty wynikających z Porozu
mienia w sprawie handlu produktami technologii informa
cyjnej i art. II: 1 lit. b) Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu z 1994 r., czy też klasyfikacja do pozycji 
8521 powoduje, że sporny towar pozostaje poza zakresem 
właściwej części Porozumienia w sprawie handlu produk
tami technologii informacyjnej? 

( 1 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 
2007r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w 
sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 286, s. 1). 

( 2 ) Dz.U. 1992, L 302, s. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) 
(Zjednoczone Królestwo) w dniu 24 lipca 2009 r. –Pace 
plc przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue 

& Customs 
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Strona skarżąca: Pace plc 

Strona pozwana: Commissioners for Her Majesty's Revenue & 
Customs 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy urządzenia typu set-top boksy z funkcją komunikacyjną 
(„STB”) i napędem twardego dysku („HDD”) należy zaklasy
fikować do podpozycji 8528 71 13 Nomenklatury Scalonej 
(„CN”) zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1549/2006 ( 1 ) i 
rozporządzeniem Komisji nr 1214/2007 ( 2 ) zmieniającym 
załącznik 1 rozporządzenia Rady 2658/87, bez względu 
na Noty Wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej przyjęte 
przez Komisję Europejską w dniu 7 maja 2008 r. 
(2008/C113/02) dotyczące podpozycji 8521 90 00 i 
podpozycji 8528 71 13 CN?
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